
ANEXA 1 la normele tehnice

Model de scrisoare de informare a titularului regimului

___________________________
[Număr de înregistrare]

___________________________
[Numele titularului regimului]

___________________________
[Adresa titularului regimului]

   
Obiect: Tranzit unional/comun
Absenţa dovezii încheierii regimului de tranzit
Sunteţi  titularul  regimului  pentru  următoarea  declaraţie  vamală  (următoarele  declaraţii  vamale)  de  tranzit

unional/comun:
__________________________________________________________________________________________________

[numărul de referinţă şi data declaraţiei (declaraţiilor) de tranzit depusă la biroul de plecare]
__________________________________________________________________________________________________

[denumirea biroului de plecare]
În conformitate cu prevederile art. 310 alin. (2) şi (5)/pct. 16 din anexa 72-04 la Regulamentul de punere în

aplicare (UE) 2015/2.447 al  Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a
anumitor dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului
vamal al Uniunii, respectiv art. 49 alin. (2) şi (5)/pct. 16 al anexei II a apendicelui I la Convenţia privind regimul de tranzit
comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, cu modificările şi completările ulterioare, la care România a aderat prin
Ordonanţa de  urgenţă a Guvernului  nr.  150/2005 pentru aderarea României  la Convenţia  privind regimul  de tranzit
comun, aprobată prin Legea nr. 22/2006, vă informăm că nu am primit dovada încheierii regimului de tranzit pentru
declaraţia (declaraţiile) vamală(e) sus-menţionată(e).

Având în  vedere  acest  aspect,  vă solicităm să  ne  transmiteţi  informaţiile  şi  documentele  care  conţin  probe
conform cărora regimul s-a încheiat. Veţi menţiona, totodată, după caz, orice modificări în privinţa biroului de destinaţie
şi/sau a birourilor de tranzit. Vă rugăm să furnizaţi informaţiile solicitate în termen de 28 de zile de la data prezentei
scrisori.

În cazul în care nu furnizaţi informaţii sau dacă informaţiile furnizate nu ne permit să efectuăm cercetări la biroul
de destinaţie, datoria vamală se stabileşte după o lună de la expirarea termenului de 28 de zile, în conformitate cu
prevederile  art.  77  din  Regulamentul  delegat  (UE)  2015/2.446,  respectiv  ale  art.  144 alin.  (2)  din  apendicele  I  la
Convenţia  privind regimul  de  tranzit  comun,  adoptată  la  Interlaken  la  20  mai  1987,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare, la care România a aderat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2005 pentru aderarea României la
Convenţia privind regimul de tranzit comun, aprobată prin Legea nr. 22/2006.

Pot fi aduse ca probe următoarele:
1. un document certificat de autoritatea vamală a statului  membru de destinaţie, care identifică mărfurile şi

stabileşte că mărfurile au fost prezentate la biroul de destinaţie sau au fost livrate unui destinatar agreat menţionat la art.
223 alin. (4) lit. b) din Codul vamal al Uniunii, respectiv la art. 55 lit. d) din apendicele I la Convenţia privind regimul de
tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, cu modificările şi completările ulterioare, la care România a aderat
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2005 pentru aderarea României la Convenţia privind regimul de tranzit
comun, aprobată prin Legea nr. 22/2006.

2. un document sau o evidenţă vamală, certificat(ă) de autoritatea vamală a unui stat membru, care stabileşte că
mărfurile au părăsit fizic teritoriul vamal al Uniunii;

3. un document vamal eliberat într-o ţară terţă, prin care mărfurile sunt plasate sub un regim vamal;
4. un document emis într-o ţară terţă, ştampilat sau certificat în alt mod de autoritatea vamală din acea ţară, care

stabileşte faptul că mărfurile sunt considerate a se afla în liberă circulaţie în ţara respectivă.
Probele aduse de dumneavoastră trebuie să respecte dispoziţiile art. 312 din Regulamentul de punere în aplicare

(UE) 2015/2.447, respectiv ale art. 51 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificările şi
completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art. 79 din Codul vamal al Uniunii, respectiv ale art. 112 şi 113 ale Apendicelui I la
Convenţia  privind regimul  de  tranzit  comun,  adoptată  la  Interlaken  la  20  mai  1987,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare, la care România a aderat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2005 pentru aderarea României la
Convenţia privind regimul de tranzit comun, aprobată prin Legea nr. 22/2006, dacă nu se poate stabili că regimul s-a
încheiat  pentru  declaraţia  (declaraţiile)  în  cauză,  veţi  fi  obligat  la  plata  datoriei  pentru  mărfurile  care  fac  obiectul
declaraţiei (declaraţiilor) respective (taxe de import sau export şi alte taxe).

Dacă vă aflaţi în imposibilitatea de a dovedi că regimul de tranzit s-a încheiat, vă rugăm să ne puneţi la dispoziţie
orice informaţii disponibile, împreună cu documentele justificative aferente, cu privire în special la locul (ţara) în care
consideraţi că au avut loc evenimentele care au dat naştere datoriei, în conformitate cu prevederile art. 87 din Codul
vamal al  Uniunii,  respectiv ale art. 114 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit  comun, adoptată la
Interlaken la 20 mai 1987, cu modificările şi completările ulterioare, la care România a aderat prin Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 150/2005 pentru aderarea României la Convenţia privind regimul de tranzit comun, aprobată prin Legea
nr. 22/2006.

Numele şi prenumele ___________________________
Calitatea ___________________________
Semnătura şi ştampila ___________________________


